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Geef vandaag 
om morgen
Wat als je er niet meer bent? Geef vandaag al om morgen 
en neem de Universiteit Antwerpen op in je testament.
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Wie zijn wij? Wat doen wij?  
Wat drijft ons?
Het Universiteitsfonds Antwerpen is de 
drijvende kracht voor mecenaat aan de 
Universiteit Antwerpen en zet zo vele 
maatschappelijke topics op de kaart. 
Onze samenleving heeft immers baat bij 
doorgedreven en baanbrekend onderzoek 
en onderwijs. Onderzoek naar kanker en 
Alzheimer, gezondere luchtkwaliteit, strijd 
tegen depressies, rechten voor dieren 
en mensen… samen met jou maken we 
daar hét verschil. Zo bepalen we mee de 
toekomst.

Waar streeft het  
Universiteitsfonds Antwerpen naar?
Het Universiteitsfonds Antwerpen 
wil verder blijven groeien en wil een 
succesplatform zijn waar maatschappij  
en wetenschap elkaar ontmoeten. 

Het Universiteitsfonds Antwerpen zet 
hierbij steeds in op drie pijlers.

Het Universiteitsfonds Antwerpen  
geeft vandaag om morgen
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Het Universiteitsfonds Antwerpen 
sensibiliseert en zet als goed 
doel het maatschappelijk belang 
van wetenschappelijk onderzoek, 
onderwijs en dienstverlening in de 
kijker.

Het Universiteitsfonds Antwerpen 
bouwt aan een community van 
donateurs die allemaal hun eigen 
persoonlijke bijdrage leveren aan 
het succes en de realisaties van  
het fonds.

Het Universiteitsfonds Antwerpen 
is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Samen met het 
bedrijfsleven, verenigingen 
en particulieren neemt het 
fonds een engagement op en 
zet het financiële middelen in 
voor sociaalmaatschappelijk en 
wetenschappelijk onderzoek.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of  
welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het Universiteitsfonds Antwerpen.



Vraag de gratis gids ‘Goed Geregeld, Goed Gegeven’ aan

Via het Universiteitsfonds Antwerpen kan 
je de gratis gids ‘Goed Geregeld, Goed 
Gegeven’ aanvragen. Deze gids maakt 
je verder wegwijs in de wetgeving rond 
schenkingen aan het goede doel.  

Vraag de gids nu aan via  
universiteitsfonds@uantwerpen.be  
en wij zorgen voor de verzending 
naar jouw thuisadres!

Het verhaal van Paul Verlodt: 
jongeren vandaag een 
toekomst geven
Paul Verlodt is één van de erflaters die de 
Universiteit Antwerpen als goed doel in 
zijn testament opneemt. Daarnaast is hij 
ook één van de campagnegezichten van 
het Universiteitsfonds Antwerpen. Zo is 
hij een boegbeeld voor iedereen die een 
verschil wil maken, ook als ze er niet meer 
zijn. Paul vertelt wat hem juist dreef om te 
kiezen voor een legaat aan de Universiteit 
Antwerpen:

“Onze samenleving moet het hoofdzakelijk 
hebben van hersenen, maar je kan niet 
anders dan vaststellen dat er te weinig 
geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk 
en baanbrekend onderzoek. Daar wil ik 
iets aan doen. Ik nam de Universiteit 
Antwerpen alvast op in mijn testament 
en zal onderzoek naar de ziekte van 

Alzheimer, naar andere erfelijke 
ziekten, naar kanker of geneesmiddelen 
financieren. 

Op die manier wil ik als ik er niet meer 
ben nog iets kunnen betekenen voor 
de wetenschap. Het klinkt misschien 
ambitieus maar via mijn steun wil ik 
proberen de maatschappij te veranderen in 
de positieve zin. Ik kon alvast rekenen op 
de professionele ondersteuning van  
het Universiteitsfonds Antwerpen.”

“ Via mijn steun wil ik proberen  
de maatschappij te veranderen  
in de positieve zin”

 Paul Verlodt (61)

Bekijk de testimonial 
video van Paul via 
uantwerpen.be/erflaters



Neem de Universiteit Antwerpen 
op in je testament

Denk vandaag aan morgen en neem de  
Universiteit Antwerpen op in je testament.

WIST JE DAT 
Wist je dat je de Universiteit Antwerpen 
als begunstigde kan laten opnemen in 
je testament en dat je daarbij specifiek 
kan vermelden waarvoor je wil schenken? 
Legaten aan de Universiteit Antwerpen zijn 
trouwens onderworpen aan een gunsttarief 
van 0% erfbelasting. 

Geef vandaag om morgen en steun door  
een legaat het sociaalmaatschappelijk en  
wetenschappelijk onderzoek aan  
UAntwerpen.

Op een zeker moment kom je in je leven 
op een punt dat je denkt: ‘Wat als ik er 
niet meer ben?’. Deze vraag is zeker niet 
vreemd. Steeds meer mensen nemen een 
goed doel op in hun testament. Op die 
manier laten ze een stukje van zichzelf 
verder leven in een goed doel dat hen 
nauw aan het hart ligt. Een mooier gebaar 
kan je je niet inbeelden. 

De keuze aan goede doelen in België is 
enorm. Ook de Universiteit Antwerpen 
kan je in je testament laten opnemen. 
Het grote voordeel is dat de Universiteit 
Antwerpen bezig is met een veelheid aan 
maatschappelijke en wetenschappelijke 
topics. Zo vind je meteen ook iets dat 
bij jou past. Mee de strijd aan gaan 
tegen kanker? Verder baanbrekend 
onderzoek naar oplossingen voor 
Alzheimer steunen? Ervoor zorgen dat 
minvermogende studenten toch kunnen 
studeren? Academisch erfgoed mee helpen 
beschermen? Het kan allemaal.

“  Wat als ik er  
niet meer ben?  ”



Enkele nieuwe belangrijke  
zaken op een rijtje

Erfenis nalaten aan vrienden? 
Dan kan dat sinds 1 juli 2021 voordeliger dankzij de vriendenerfenis. 

De ‘vriendenerfenis’
Wanneer je bij je testament iets nalaat 
aan een vriend of ver familielid die verder 
in rechtstreekse lijn van je ligt, dan 
betalen zij daar een forse erfbelasting 
op. Naargelang de omvang van het legaat 
schommelt dit tussen de 25% en 55%. 
Wil je dus graag een erfenis nalaten aan 
een of meerdere goede vrienden of verre 
familieleden? Dan kan dat sinds  
1 juli 2021 voordeliger zonder daar veel 
successierechten op te betalen! 

Via de zogenaamde vriendenerfenis 
kan je in Vlaanderen tot 15.000 euro 
van je erfenis nalaten aan een zeer 
gunstig fiscaal tarief van 3% en dit tot 
een bedrag van maximum 15.000 euro. 
Dat is interessant als je, zoals de naam 
suggereert, een vriend wilt bevoordelen, 
maar het kan ook om je broer of zus gaan, 
je neef of nicht, je petekind, een goede 
buur enzovoort.

Hoe werkt de vriendenerfenis?  
Er moeten twee dingen in orde worden 
gebracht:

� Jij moet een testament opstellen 
waarin expliciet en letterlijk staat dat je 
een vriendenerfenis wilt voorbehouden 
aan persoon x en/of y en/of z, voor een 
specifiek bedrag. Je bent niet verplicht 
om een notaris in te schakelen voor 
een testament, je mag dat helemaal 
in je eentje doen. We verwijzen je 
hiervoor graag door naar de gids ‘Goed 
Geregeld, Goed Gegeven’ van onze 
partnerorganisatie testament.be. 

� Na je overlijden moet de persoon die 
je in dat testament hebt aangeduid, 
in de aangifte van de nalatenschap 
vragen dat het verlaagde tarief wordt 
toegepast. 

Wel belangrijk om weten: 15.000 euro 
is het totaalbedrag én tegelijk ook 
het maximumbedrag dat je via de 
vriendenerfenis kan verdelen ongeacht 
het aantal begunstigden. Je kunt hoe 
dan ook niet méér dan 15.000 euro 
nalaten in een vriendenerfenis. Dankzij 
de vriendenerfenis is er een maximale 
besparing van 3.300 euro. 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: 
als je drie neven hebt die je via de 
vriendenerfenis wil begunstigen, dan 
kun je hen samen 15.000 euro nalaten 

en zullen zij elk 5.000 euro erven. De 
besparing van 3.300 euro wordt in dat 
geval over de drie neven verdeeld.

Kun je dan niet méér nalaten aan een 
vriend of een verre verwant? Jazeker.  
Maar dan zal het tarief van 3% alleen 
gelden voor de eerste 15.000 euro en  
zal het normale tarief van toepassing  
zijn op de rest. Dus als de betrokkene  
50.000 euro erft, zal hem dat 12.200 euro 
aan erfbelasting kosten: zijnde 3% op 
15.000 euro, 25% op 20.000 euro en 45% 
op de resterende 15.000 euro.



Sinds 1 juli 2021 werd naast de introductie 
van de vriendenerfenis ook de regeling 
omtrent duolegaten in Vlaanderen 
door de Vlaamse regering aangepast. 
Het duolegaat was tot dan een fiscaal 
aantrekkelijke manier om naast jouw 
naasten ook een goed doel, zoals de 

Universiteit Antwerpen, op te nemen in 
jouw testament. Het goede doel betaalde 
dan via het duolegaat een groot deel van 
de successierechten van de begunstigden 
in jouw testament zodat zij netto meer 
konden overhouden van jouw erfenis.

Aanpassing van het fiscaalvriendelijk duolegaat

Heb je een testament met 
duolegaat opgesteld vóór  
1 juli 2021? 

Houd er dan rekening mee dat dit 
geen fiscaal voordeel meer zal 
opleveren voor jouw particulier 
begunstigde(n). Daarnaast bestaat 
ook het risico dat de Universiteit 
Antwerpen, net zoals alle andere 
goede doelen, zoveel erfbelasting 
gaat moeten betalen dat ze hier 
niets aan overhoudt en de erfenis 
dus zal moeten verwerpen. 

Hierdoor kan het zijn dat jouw 
testament niet meer de uitwerking 
krijgt die je als potentiële erflater 
voor ogen had. Dit zou uiteraard 
uiterst jammer zijn. Een aanpassing 
van je testament is dan best 
aangewezen.

Een notaris kan je hier zeker mee in 
begeleiden indien je dit wenst.

Heb je nog geen testament met  
duolegaat opgesteld?

Een duolegaat opnemen in jouw 
testament blijft uiteraard altijd 
een mogelijkheid, maar je kan best 
laten nakijken wat voor jou en jouw 
nabestaande(n) dan de beste fiscale 
optie is. 

Voor nalatenschappen van grote 
vermogens kan een duolegaat vaak 
nog wel interessant zijn. 

Daarom adviseren wij vanuit het 
Universiteitsfonds Antwerpen om 
steeds jouw notaris te contacteren 
als je jouw duolegaat wil laten 
nakijken of opmaken. Hij of zij zal je 
met raad en daad bijstaan. 

MEER WETEN? 
Voor uitgebreidere informatie en gerichter advies verwijzen we je graag door naar onze 
partner testament.be of jouw notaris. Contacteer het Universiteitsfonds Antwerpen gerust bij 
mogelijke vragen die je mocht hebben. Wij staan discreet voor je klaar.

Een testament opmaken kan je perfect zelf 
doen, maar we raden aan om zeker ook een 
notaris hierbij te betrekken. Hij of zij kan 

je hier perfect in bijstaan en ervoor zorgen 
dat het testament conform de wetgeving is 
opgesteld. 

Een testament opmaken?  
Hoe doe ik dat?

Een paar zaken om rekening mee te houden:

�	 Een testament wordt volledig zelf 
geschreven, gedateerd en ondertekend;

�	 Het authentiek of notarieel testament 
wordt opgetekend door de notaris;

�	 Het testament wordt door jou gedicteerd 
bij de notaris in het bijzijn van  
twee getuigen;

�	 Je ondertekent het testament en de 
notaris registreert het in een nationaal 
register waarbij het testament ook bij de 
notaris bewaard wordt;

�	 Een notarieel testament is aan te raden 
omdat dit moeilijk betwist kan worden.



Blijf op de hoogte
Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van het Universiteitsfonds Antwerpen?  
Ben je benieuwd hoe jouw bijdrage ook impact kan hebben op die nieuwe leerstoel,  
het baanbrekende onderzoek of een boeiende gastlezing? 

Volg ons dan via onze sociale mediakanalen of schrijf je in op onze nieuwsbrief via  
onze website: www.universiteitsfonds.be.

Doe een gift
Je kan het Universiteitsfonds Antwerpen steunen via een vrijblijvende gift op het  
rekeningnummer BE42 7310 4624 7854. Giften vanaf 40 euro geven bovendien recht op  
een belastingvermindering van 45% dankzij het fiscaal attest dat we uitreiken. 

Je kan zelf via een voorkeursbestemming bepalen waar jouw bijdrage naartoe gaat.  
Zo heb je meteen zelf impact met jouw donatie. 

Neem een kijkje op www.universiteitsfonds.be en lees er meer over. 

Dimitry Beuckelaers • Domeincoördinator 
03 265 94 57 - 0486 20 27 87 
dimitry.beuckelaers@uantwerpen.be 

Nickie Maes • Stafmedewerker 
03 265 88 36  
nickie.maes@uantwerpen.be

Pauline Vande Wiele • Dossierbeheerder expert 
03 265 92 48
pauline.vandewiele@uantwerpen.be

Departement Universiteit & Samenleving 
Universiteitsfonds Antwerpen

Contact en meer weten

Wens je graag meer informatie, advies of heb je nog 
vragen over het Universiteitsfonds Antwerpen? Geef 
ons gerust vrijblijvend een seintje. We behandelen alle 
vragen en gesprekken steeds met de nodige discretie. 

WWW.UNIVERSITEITSFONDS.BE


